
 
عنوان مضمون: مذاکرات بین افغانستان و پاکستان در کنفرانس قلب آسیا

 
اسم: بھرام ابھر    محل سکونت: جرمنی     تاریخ: 17.12.2015

جناب محترم غنی صاحب عرض ادب بنده را ھم بپذیرید!
 

من نھ تنھا فکر نمی کنم بلکھ متیقن ھستم بھ فرموده شما کھ ریسمان کشان کابل مجال فکر ھمچو مسایل را ندارند چھ رسد بھ اینکھ از دیدگاه
ھای مختلف مانند اجتماعی، سیاسی و حقوقی ھم بھ سویھ ملی و بین المللی موضوع را مانند شطرنج بازان زبردست با چال ھای قشنگ در

روی تختھ بھ نمایش بگذارند.
 

بھ نظر من جواب سؤال شما کھ خط دیگری کھ حد فاصل بین دو کشور را تعیین می کند کدام خط است، منطقاً باید ھمان خطی باشد کھ قبل از
بد کردن انگلیس ھا بھ سر گردگی دیورند از بدنھ افغانستان جدا شده.

 
فرض کنید من حکومت و دولت پاکستان ھستم و ھمان بدنھ جدا شده را دو باره بھ افغانستان بھ اساس یک قرارداد و ھمزیستی مسالمت آمیز
مسترد کنم. آیا فکر می کنید با موجودیت تشنجات ملی و بین المللی در منطقھ، صلح و رفای اجتماعی بااین حکومت ھای دست نشانده غرب

در کشور خواھد آمد. 
من بھ حیث یک فرد امروز فکر می کنم سر زمین ھای تمام جھان مربوط کشورم و خودم است و آنرا فضل خدواند کس از من گرفتھ نمی

تواند و من ھم ھمھ آنرا در بغل خود گرفتھ نمی توانم. 
زندگی کردن خوب و بد مربوط بھ طرز فکر و سویھ فکری و تعلیمی ھم می شود. 

 
اگر اطالع شما درست باشد کھ سرحد موجود بین افغانستان و پاکستان از طرف جامعۀ جھانی بھ رسمیت شناختھ شده و این سرحد و خط

دیورند در ملل متحد ھم مسجل گردیده و بھ رسمیت شناختھ شده است پس از امکان بھ دور خواھد بود کھ ھمان جامعۀ جھانی کھ دولت
افغانستان قمر و نوکر آن است این وجیبھ را حمایت کند. قاضی محکمۀ بین المللی و یا ملل متحد ھم امروز حتی بھ سویھ ریس سازمان ملل

متحد خریده شده ھا ھستند و در اخیر فیصلھ بھ نفع گاو بازان تمام می شود.
 

آیا ساختار سازمان ملل متحد خودش با داشتن شورای امنیت و 5 عضو دایمی آن کھ با حق رد یک عضو آن 4 عضو دیگر دست بھ چانھ
نشستھ و صدای خود را کشیده نمی توانند یک سازمان عدالت است.

 
حقوقدانان افغانستان ھم اگر موضوع را سیاسی فکر کنند عوض پشنھاد معقول و اساسی و درست حقوقی در بغرنج شدن مسلھً با ندانستن چال

درست ھمکاری می کنند.
 

من ھم مثل شما بھ انتظار نظر حقوق دانان و دانشمندانی کھ درین خصوص روشنی درست انداختھ بتوانند، ھستم.
شماھم مؤفق باشید. 

 
بھرام ابھر

اسم: جلیل غنی    محل سکونت: کالیفرنیا     تاریخ: 17.12.2015
جناب ابھر عرض ادب دارم خدمت شما 

 
از معلومات عالی و جامع شما در مورد معاھدات بین دولت ھا و نحوه و شرایط عقد چنین معاھدات یک جھان سپاس. چنین معلوماتی می

تواند بر روشن شدن موضوع اثر بسیار خوبی داشتھ باشد گر چھ امید نمی رود کھ زمامداران افغانستان در پی بر رسی و یا اقدام قانونی بر
مبنای اصول حقوق بین الدول اقدامی بکنند چون گرفتاری ھای مربوط بھ ریسمان کشی ھای بین دو سر حکومت آن قدر زیاد است کھ مجال

تفکر بھ بھ مسایل دیگر را از آنھا سلب کرده است. 
اما نزد من و شاید نزد بسیاری ھا این سوال مطرح باشد کھ اگر دولت افغانستان چھ در گذشتھ و چھ حاال خط دیورند را بھ حیث سرحد بین
افغانستان خط دیرند را بھ حیث سرحد بین افغانستان و پاکستان قبول ندارد ، کھ ندارد، خط دیگری کھ حد فاصل بین دو کشور را تعیین می

کند کدام خط است و شامل کدام عرض البلد و طول البلد و مناطق و روستا ھا و تپھ ھا و قلھ ھا و مرتفعات و وادی ھا می شود. ھمیشھ گفتھ
شده کھ این خط مورد قبول نیست ولی ھیچ گاھی گفتھ نشده کھ ساحۀ مورد منازعھ چھ حدودی دارد. 



 
در رابطھ بھ سوال شما از بنده کھ مرا ژورنالیست جھانی خطاب نموده اید و از این لقب سخت تکان خوردم زیرا خود را شاگرد ژورنالیزم

میدانم، باید عرض کنم تا جائیکھ من اطالع دارم سرحد موجود بین افغانستان و پاکستان از طرف جامعۀ جھانی بھ رسمیت شناختھ شده و این
سرحد و خط دیورند در ملل متحد ھم مسجل گردیده و بھ رسمیت شناختھ شده است. شاید اگر دولت افغانستان توانائی و حمایت جھانی را درین

خصوص داشتھ باشد و بھ محکمۀ بین المللی و یا ملل متحد جھت حل این اختالف با پاکستان مراجعھ نماید جوابی بتواند بدست آورد و یا راه
حلی بیابد. از جانب دیگر از حقوق دانان افغانستان ھم انتظار میرود تا بجای شعار دادن و بر خورد احساساتی بھ این معضلھ، ارزیابی قانونی

از این مشکل نموده و راه حل قانونی مطابق بھ حقوق ھر دو طرف معاھده و شزایط عقد آن جستجو نمایند.
 

بار دیگر از توجھ شما و معلومات عالی شما درین زمینھ تشکر و بھ انتظار نظر حقوق دانان و دانشمندانی کھ درین خصوص روشنی انداختھ
بتوانند می نشینیم. مؤفق باشید.

 
جلیل غنی

اسم: بھرام ابھر    محل سکونت: جرمنی     تاریخ: 15.12.2015
برادر محترم و دانشمند غنی صاحب

 
ملت افغانستان کھ شما ھم جز آن ھستید ھر گاه از شما بھ حیث یک ژورنالیست جھانی در مورد مشکالت کھ سالیان دراز افغانستان با آن

مواجھ است و مربوط بھ مناسبات افغانستان و پاکستان می شود سوال کنند جواب تان چھ خواھد بود. 
 

ً غرض معلومات در یک کتاب بنام روابط بین المللی افغانستان از نگاه حقوق عمومی بین الدول چنین آمده:" کشور پروتکتورات خودش راسا
نمیتواند با ممالک خارجی مناسبات قایم نمایند و در این مورد اھلیت معامالتی وی یا کامالٌ یا قسماٌ بھ مفاد دولت پروتکتورات از بین میرود.

لیک کشور پروتکتورات در مسایل داخلی خود کامالٌ دست آزاد می داشتھ باشد. افغانستان نظر بھ پیمان گندمک پروتکتورات انگلستان گردید
لیک با در نظر داشتن جملھ دوم ماده پنجم قرارداد مذکور در مسایل داخلی خود آزادی کامل داشت زیرا نظر بھ ان انگلستان خود را مکلف
پنداشت تا نماینده اش ھیچ گاھی در مسایل داخلی افغانستان دخالت نورزد. بناٌ این جملھ بھ صراحت میرساند کھ افغانستان در مسایل داخلی
خود کامالٌ دست آزاد داشت و دراین مورد حق خود ارادیت کشور مذکور با بر جا بود. البتھ طوریکھ تاریخ شاھد قول ماست، انگلیس ھا با

پیروی از سیاست توسعھٌ نفوذ کھ در سایر ممالک پروتکتورات خود در افریقا و اسیا در پیش گرفتھ بودند، ھدف شان این بود تا با توسعھٌ نفوذ
خود حق خود ارادیت را نیز از افغانستان سلب نموده و موقف پروتکتورات را بیک موقف منطقھٌ تحت نفوذ تبدیل نموده و حق خود ارادیت
افغانستان را در مسایل داخلی نیز از بین بردارند." نویسنده می نویسد کھ افغان ھا متوجھ این شدند و در ماه سپتامبر 1879 اغتشاش علیھ

انگلیس ھا در کابل کھ مشھور بھ جنگ دوم افغان و انکلیس است، شد.بعداٌ نویسنده دوره تحت الحمایگی را از 1879 الی 1919 کھ
افغانستان حق خود ارادیت داشت با یک مثال دیزاین می کند. بھ اساس پیمان 31 اوگوست 1907 منعقده بین روسیھ و انگلستان روسیھ موافقھ

نمود بر اینکھ افغانستان ماورای ساحھ نفوذش باشد و در مقابل انگلستان تعھد نمود تا در معامالت داخلی افغانستان دخالت نورزد. در یک
پیمان دیگر بین اتحاد شوروی و آلمان منعقده 3 مارج 1918 در ماده 7 آزادی اقتصادی و سیاسی افغانستان از طرف ممالک مذکور شناختھ
شده. نویسنده بعد از تشریح پروتکتورات کامل و ضعیف افغانستان را بھ مقایسھ سایر تحت الحمایگی ھای دول اروپایی در قاره آسیا و افریقا

ضعیف دانستھ و دلیل انرا اقامت یک ھیت دپلوماسی آلمانی تحت ریاست نیدر مایر فون ھنتینک در جریان جنگ عمومی اول در
1915/1916 می داند. زیرا یک کشور پروتکتورات نمی تواند با ممالک خارجی تماس قایم کند. انھا وظیفھ داشتند تا افغانستان را علیھٌ

انگلستان بر انگیزاند. نویسنده کتاب ذکر شده در ادامھ بحث خود در صفحھ 20 کتاب چنین نتیجھ می گیرد:
" افغانستان در دوره پروتکتورات یعنی از سال 1879 تا سال 1919 بھ حیث یک دولت پروتکتورات حایز شخصیت حقوق عمومی بین

الدول بوده و این شخصیتش در جریان دورهٌ پروتکتورات دست نا خورده ماند".
 

متاسفانھ نویسنده در کتاب خود در مسلھ دیورند تماس نگرفتھ کھ آیا از نگاه حقوق عمومی بین الدول چھ موقف حقوقی دارد و یا داشت. 
 

از اینکھ نظریات و تبصره ھای بنده را عالمانھ گفتھ اید یک کمی خار خوردم اما باز ھم کوشش می کنم کھ در نظریاتم از چوکات منطق
خارج نشوم کھ در غیر ان خودم را کیف نمی کند. من با وجودیکھ فارغ دو پوھنتون با دو تحصیل ھم ھستم اما برایم مشکل می افتد خود را

در جملھ علما بدانم. باز ھم از لطف تان تشکر ما ھم مثل احمد ظاھر مرحوم عالم اماتور ھستیم.
 
 
 

دلیل انر ھم نویسنده این ذکر می کند کھ انگلیس ھا بعد از پیمان گندمک متوجھ عکس العمل شدید افغان ھا شدند ھر گاه در حوزه صالحیت
داخلی شان دخالت شود.

اسم: جلیل غنی    محل سکونت: کالیفرنیا     تاریخ: 15.12.2015
برادر محترم جناب ابھر

 
از اینکھ بر تبصرۀ قبلی شما دیر تر جواب میدھم معذرت مرا بھ پزیرید گر چھ بھتر شد کھ اکنون در ھر دو مورد نظری داشتھ باشم.

 
در رابطھ با نظریات شما در تبصرۀ قبلی باید عرض کنم کھ شما بھ نقاط اساسی و مھمی اشاره نمودید کھ از سالیان دراز افغانستان با آن

مواجھ است و این مشکالت مربوط بھ مناسبات افغانستان و پاکستان را جز ملت افغانستان ھیچ مرجع دیگری حل کرده نمی تواند. در رابطھ با
اھداف و منافع غرب در مجموع، باید گفت کھ بھ قول معروف « ھیچ گربھ ای برای خدا موش نمی میگیرد» اما این بھ درایت رھبران و ملت

ھا بستگی دارد کھ چگونھ می توانند با در نظر داشت منافع ملی شان از چنین شرایط و اوضاعی بھ نفع شان استفاده کنند کھ متاسفانھ فقدان



چنین رھبری در کشور بھ خون خفتھ ای ما بھ منظور کسب قدرت و یا حفظ آن، باعث معاملھ گری ھای بر منافع ملی گردیده است.
 

در مورد تبصرۀ دوم شما در رابطھ با صالحیت مشروع و قانونی امیران افغانستان برای عقد معاھدات چھ خوب شد کھ این موضوع را
مطرح نمودید کھ باب یک بحث علمی و حقوقی را گشوده اید و امید است صاحب نظران و دانشمندان با تحلیل و تجزیھ و گشودن زوایای

تاریک این موضوع عمدۀ تاریخی و حقوقی زمینۀ درک بھتر از اوضاع و موقف افغانستان را فراھم سازند.
 

مرام از طرح یک موضوع ملی و حیاتی در دریچۀ نظریات اینست تا چنین موضوعاتی ریشھ یابی شود و این دریچھ در روشنگری و ارائۀ
معلومات نقش بایستھ ای را انجام دھد. 

 
از نظریات و تبصره ھای عالمانۀ شما ممنون .

اسم: بھرام ابھر    محل سکونت: جرمنی     تاریخ: 14.12.2015
 

جناب محترم برادر عالیقدر جلیل غنی
 

می خواھم بدین وسیلھ یک معلومات را کھ در اثر رھنمایی شما با ابراز تشکر وصول کردم بھ عرض برسانم کھ از نگاه حقوقی و حقوق
عمومی بین الدول یک طرف قرارداد کشور استعمار ی انگلیس و جانب مقابل آن یک کشور تحت الحمایھ قرار داشت. 

یعنی امیر افغانستان ھم از نظر داخلی و ھم از نظر اصول حقوق بین الدول، واجد شرایط حقوقی برای عقد چنین یک معاھدۀ سرنوشت ساز
نبود.

 
با عرض حرمت

اسم: بھرام ابھر    محل سکونت: جرمنی     تاریخ: 12.12.2015
عالیقدر محترم جلیل غنی از امریکا

 
من شما را متوجھ اشتباِه تان کردم وگر نھ می دانستم کھ منظور شما چیست یعنی بھ فرموده خود شما "ھر کوری میداند کھ دلده شور است".

 
قبل از اینکھ بتوانم عمیقتر نگاه خود را در موضوع مذاکرات بین افغانستان و پاکستان در کنفرانس قلب آسیا برای تان ابراز بدارم قابل

یادآوری می دانم کھ زمانی یک متعلم مکتب موفق بھ امتحان کانکور شده می تواند کھ تماماٌ تجارب گذشتھً 12 - 13 سال خود را در زمینھ
بکار برده بتواند. 

از سال 2002 بھ این طرف نزدم احصایھً آن وجود ندارد کھ چقدر افغان توسط قوای بین المللی بھ نام ھای مختلف از بین برده شده است و
کنون ھم ھمین قوای بین المللی موفقانھ افغان ھا را چھ در این طرف چھ در آن طرف سرحد توسط خود افغان ھا می کشند. 

در نتیجھ این قتل و قتال ھا و دیگر خرابی ھا حالت بھ حالت فعلی آمده کھ باید توسط مذاکرات بین پاکستان و افغانستان حل گردد. 
مسلھً داخلی یعنی وضع اجتماعی مردم را اگر شامل این مشکل کنیم بھتر می توانیم حدس بزنیم کھ تا چھ اندازه حکومت کابل قادر بھ حل این

مشکل است.
 

بھ نظر من تا زمانیکھ مشکل اساسی یعنی یک حکومت ملی قوی در افغانستان بھ وجود نیامده مسلھً طالبان و پاکستان نا حل باقی خواھد ماند. 
 

اھداف امریکا و اروپا بھ شکل بسیار سادۀ آن ھمیشھ ھدف اقتصادی بوده و در آینده ھم خواھد بود. 
قرار معلوم در منطقھ آسیای میانھ منابع سرشار مواد خام یعنی شاھرگ تخنیک غرب افتاده است. اھداف اقتصادی را مخصوصاٌ منطق کھ

ضعیف بود با نفوذ سیاسی و نظامی می توان بھ بھترین صورت آن بر آورده ساخت. 
 

ھمین اروپایی ھا بودند کھ در قرن 15 و 16 امریکا را چور کردند و فرھنگ اصیل آنرا تقریباٌ نابود کردند. 
در قرون بعد آن افریقا و آسیا را مستعمره ساختن تا اینکھ توسط جنبش ھای آزادی بخش وضع تغییر کرد. 

 
این یک اشتباه بسیار بزرگ خواھد بود کھ فکر شود در عمل کرداروپایی ھا در قرن 21 تغییر آمده منتھا حاال بھ انواع مختلف دیگر ھمان

پروگرام ھای شان بھ نام ھای دیگر در جھان در جریان است. 
 

چینایی ھا این را درک کرده اند و موفقانھ بدون نشاندن ماریونیت ھای خود در قدرت سیاسی کشور ھایی مانند افغانستان تجارت اقتصادی
خود را بھ پیش می برند. فعالً بزرگترین مشکل امریکا و اروپا مقابلھ با این سیاست چین در مناطق مختلف جھان است. 

شما اگر بھ چین تشریف برده باشید و پیشرفت اقتصادی این کشور را دیده باشید و ضرورت مواد خام این کشور را حدس زده بتوانید آن وقت
متوجھ می شوید کھ مشکل اساسی جنگ در افغانستان امریکا و اروپا است. 

آیا ھمین غرب نبود کھ آدم کشان را باالی افغانان بعد حادثھ نیویارک سر قدرت نشاند. 
 

غرض رقع سوء تفاھم باید عرض کنم کھ منظورم از اینکھ چرا شاه محمود خان از فرصت دادن بھ پشتون ھا و بلوچ ھا برای تشکیل حکومت
شان حرف می زند، این بود کھ حکومت پشتون ھا و بلوچ خود در حقیقت ھمان حکومت کابل بود در صورتیکھ خط دیورند قبول نشود.

 
بھ نظر من متخصصین حقوق و دانشمندان حقوق بین الدول ھم نمی توانند موافقتنامھ ھای حقوقی بین کشور ھا را غیر از آنچھ در موافقتنامھ

ابراز گردیده تجزیھ و تحلیل کنند. 



 
از یاد آوری کتب متذکره تشکر کھ ھمین حاال ھم ھمھ شان نزدم است و از مطالعھ ام ھم گذشتھ اند اما باز ھم موارد مربوطھ را یک نگاه

خواھم کرد و اگر حوصلھ داشتید آنرا ھم بحث خواھیم کرد.
 

اسم: جلیل غنی    محل سکونت: کالیفرنیا     تاریخ: 11.12.2015
 

جناب عالیقدر بھرام ابھر از جرمنی
 

اول اینکھ از اشتباه تایپی کھ عالیقدر « عالقیدر» سھواً نوشتھ شده بود معذرت میخواھم اگرنھ ھر« کوری میداند کھ دلده شور است»
 

در مورد نظر شما در رابطھ با مذاکرات حکومت پیشین با پاکستان و پی آمد ھای ناگوار آن با شما موافقم ولی باز ھم مجدداً عرض کنم کھ
صحبت از وضع کنونی و مذاکره در شرایط موجود با پاکستان است نھ آنچھ کھ حکومت گذشتھ انجام داده. 

در مورد اھداف امریکا و اروپا در منطقھ امیدوارم ما را ھم تنویر نمائید
 

در رابطھ با جنبھ ھای حقوقی این معاھدات با ھند برتانوی بھتر است متخصصین حقوق و دانشمندان حقوق بین الدول ابراز نظر نمایند چون
ھمانطوری کھ گفتم موضوع معاھدات مربوط بھ سرحدات افغانستان یک مسألۀ ساده نیست کھ بتوان در یکی دو مقالھ آنرا حل نمود و بر

درستی و یا نادرستی آن حکم کرد و این موضوعات از تقریباً یکصد سال بھ اینطرف تحت بحث و تجزیھ قرار داشتھ است.
 

اینکھ چرا شاه محمود خان بھ گفتۀ شما از فرصت دادن بھ پشتون ھا و بلوچ ھا برای تشکیل حکومت شان حرف می زند، باید گفت کھ شاه
محمود خان صدراعظم افغانستان بود و بھ نمایندگی از حکومت افغانستان این مسالھ را یاد آور شده بود کھ در متن مقالھ نیز گفتھ شده بود شاه

محمود خان صدراعظم افغانستان.
 

اما برای اینکھ معلومات شما در مورد حدود و ثغور سرحدات افغانستان با تمام جزئیات آن مکمل شود و ضمناً ھمھ سوال ھای شما درین
رابطھ حل گردد کھ نھ تنھا متون کامل این معاھدات بلکھ تحلیل ھا و تجزیھ ھا و نارسائی ھا و کمی ھا و کاستی ھای آنھا نیز توضیح شده
باشد، در ذیل چند اثری کھ ھر یک بعد از سالھا تحقیق و تتبع و مستند توسط مؤرخین نامدار افغانستان نگاشتھ شده و ھمھ جزئیات با تمام

جوانب آن بر رسی و تدقیق شده خدمت تقدیم میدارم:
 

 M. Hassan Kakar, A political and Diplomatic History of Afghanistan 1863-1901 1
Page: 177-192

2 -غبار، میر غالم محمد: افغانستان در مسیر تاریخ جلد اول ص: 774-785
3 – فرھنگ، میر محمد صدیق. افغانستان در پنج قرن اخیر ص: 533-557

4 – مجددی، فضل غنی: افغانستان در عھد اعلیحضرت امان هللا خان 1929-1919 ص: 77-94
باز ھم از توجھ شما تشکر 

اسم: بھرام ابھر    محل سکونت: جرمنی     تاریخ: 10.12.2015
 

باز ھم خطاب بھ برادر محترمم عالیقدر محترم جلیل غنی
 

با اظھار معذرت از مزاحمت بنده در مورد یک موضوع در ارتباط نوشتھ تان بھ ژورنالیست زبر دست کشور محترم محمد عارف عباسی کھ
در آخیر نوشتھ تان از آن ذکر نموده اید یک چند حرف دارم کھ باید بھ عرض تان برسانم در غیر یک پلھ ترازو در ھوا می ماند.

 
ما و شما یک ضرب المثل داریم کھ تا درخت را شور ندھید خود بھ خود شور نمی خورد. شما درست فرموده اید کھ:" اما راه حل این معضلھ
تربیھ، تجھیز و تمویل و گسیل دھشت افگنان و ریختاندن خون ده ھا ھزار بیگناه زن و مرد و طفل افغان کھ پاکستان آنرا پیشھ نموده، نیست".

 
این ضعف ھمان حکومت کل و کور کابل از اوایل بدست گرفتن قدرت بدست شان بود کھ نھ تنھا نا رضایتی مردم خود را باعث شدند بلکھ

سران پاکستان را ھم. در نتیجھ جھت شمال تغیر خورد کھ تا توانستن افغانستان را غرق کردند تا خود را حفظ کنند.
 

موضوع مقالھ شما را من دانستھ بودم کھ مسلھ مذاکره بود اما یک طرف مذاکره را باز ھم ھمان حکومت قبلی کابل تشکیل می دھد کھ در
ماھیت آن کدام تغییر عمده نیامده.

 
اینکھ جامعھ بین المللی یعنی امریکا و اروپا در منطقھ چھ اھدافی را بھ پیش می برد بی مورد نیست کھ از آن ھم ذکری گردد. 

 
 

اسم: بھرام ابھر    محل سکونت: جرمنی     تاریخ: 10.12.2015
جناب محترم عالیقدر نھ عالقیدر آغای جلیل غنی

 
از لطف و توجۀ تان بھ تبصره بنده تشکر.



 
ھر گاه در ھمان 14 مادهً قرارداد صلح کابل کھ بھ تاریخ 22 نوامبر 1921 بین افغانستان و انگلستان بھ امضاء رسیده تذکری در ارتباط
سرحدادت دو کشور نشده باشد، بھ نظر من از نگاه حقوقی انگلیس ھا موضوع را حل نموده اند. چونکھ بھ اساس ماده اول ھر دو کشور

استقالل داخلی و خارجی ھمدیگر را بھ رسمیت شناختھ اند. آیا بھ اساس این شناخت ساحات معین قسمت ھایی از خاک افغانستان تحت تسلط
ھند برتانوی را ھم بھ رسمیت نشناختھ؟

 
تعامالت بین المللی از نگاه حقوقی در این قسمت چھ می گوید؟

نمی دانم چرا شاه محمود خان در یادداشت رسمی از فرصت دادن بھ پشتون ھا و بلوچ ھا حرف می زند تا حکومت خود را تشکیل بدھند در
حالی کھ موضوع موضوع حکومت افغانستان بود تا در زمینھ اقدام می کرد. 

 
شما فکر می کنید کھ انگلستان با آن عظمت خود کھ ھند را مستعمره گرفتھ بود و حاال یعنی 1946 و 1947 آنرا دو پارچھ کرده بود بھ چنین

تقاضایی اھمیت قایل می شد. 
 

باید واقع بین باشیم در غیر ان سر خط از دست ما می رود.

اسم: عارف عباسی    محل سکونت: کلیفورنیا     تاریخ: 10.12.2015
از عطف توجھ، مرحمت و حسن نظر ھموطن محترم ام جناب بھرام ابھر پیرامون موافقت شان بھ نکات نظر بنده در این بحث سپاس گزارم.

اسم: جلیل غنی    محل سکونت: کالیفرنیا     تاریخ: 10.12.2015
 

عالقیدر محترم جناب بھرام ابھر
 

ھدف این مقالھ تحلیل و ارزیابی و یا ریشھ یابی طالبان و چگونگی بھ وجود آوردن آنھا و یا بررسی نتایج کنفرانس بُن نبود کھ در آن
خصوص تحلیل می شد و یا طالبان مجدداً بعد از بیست سالی کھ سر زبانھا ھستند، معرفی می شدند بلکھ موضوع این مقالھ مذاکره با پاکستان

و نتایج احتمالی از این مذاکرات در قبال خواستھ ھای معلوم و مجھول پاکستان و دور بودن موقف ھای افغانستان و پاکستان از یک دیگر بود.
 

روز چھارشنبھ در حاشیۀ کنفرانس اسالم آباد اعالم شد کھ افغانستان و پاکستان بھ از سرگیری مذاکرات صلح با طالبان موافقھ کردند و
پاکستان بار دیگر وعدۀ ھمکاری درین راستا داد. 

ھر گاه در آینده مذاکراتی با طالبان دایر گردد موضوعاتی را کھ شما مطرح نموده اید میتواند مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد ولی نخست
باید دید کھ با کدام گروه از طالبان مذاکره خواھد شد زیرا بعد از اعالم مرگ مال عمر حاال طالبان بھ چند گروه تقسیم شده اند. 

سالمت باشید

اسم: عارف عباسی    محل سکونت: کلیفورنیا     تاریخ: 10.12.2015
دوست گرامی و محترم ام جناب جلیل غنی!

 
از توضیحات مزید و آموزندۀ شما کمال امتنان دارم. گاھی اتکاء بھ روایات بعضی از مؤرخین بنابر تمایالت خاص سیاسی شان و عالئق

شخصی تحلیل گر را از واقعیت ھا دور نگھ میدارد.

اسم: جلیل غنی    محل سکونت: کالیفرنیا     تاریخ: 10.12.2015
جلیل غنی 

 
توضیحاتی بر تبصره ھا و نظریات 

در مورد مذاکرات قلب آسیا 
 

دوست گرامی و ھمکار عالیقدر جناب عارف عباسی
از اینکھ از مقالۀ اخیر من تحت عنوان « مذاکرات بین افغانستان و پاکستان در کنفرانس قلب آسیا» بھ نیکوئی یاد نموده اید یک جھان سپاس.

تشکیل دادن پاکستان توسط برتانیھ بعد از انقسام ھند برتانوی بھ ھند و پاکستان، باعث ایجاد یک معضلۀ منطقوی گردید کھ اکنون بھ یک
بحران منطقوی منجر گردیده است. از یک طرف کشمیر، بین ھند و پاکستان تقسیم شد و یک کتلۀ عظیم دارای مشترکات عمیق فرھنگی و

زبانی و قرابت ھای خانوادگی و قومی و عقیدتی از یکدیگر مجزا گردید و ھستۀ تشنج را بین ھند و پاکستان خلق نمود کھ تا کنون حل
نگردیده و از جانب دیگر یک قوم بزرگ دیگر را با کشیدن خط معروف بھ دیورند از بدنۀ ملت افغانستان جدا ساختھ و این جدائی و تقسیم را

بر امیران دست نگر و محتاج افغانستان قبوالند کھ تا کنون این معضلھ حل نشده و ضربات این خط کشی ھای با نیات نا میمون سیاسی را
ملت ھای منطقھ تحمل میکنند. و در عین زمان پاکستان را بھ دو محل یک ھزار کلیومتر دور تر از ھم بدون ارتباط مستقیم و ھم مرز بودن،
بھ پاکستان شرقی و غربی تقسیم نمود تا اینکھ پاکستان شرقی در سال 1971 در یک قیام آزادی خواھی بھ رھبری حزب مسلم لیگ بھ کمک

ھند و با تلفات سھ صد ھزار نفر استقالل خود را اعالم داشت ولی قضیۀ پشتون ھای آنطرف خط فرضی دیورند و کشمیر ھمچنان باقی است. 
در رابطھ با مناسبات ھند برتانوی و افغانستان .....

لینک مرتبط...

http://www.arianafghanistan.de/jalil_g_tozihat_darbara_conferance_islamabad.pdf


اسم: بھرام ابھر    محل سکونت: جرمنی     تاریخ: 09.12.2015
بھ تایید مقالۀ در مورد کنفرانس "قلب آسیا" اثر محترم عالی مقام جناب عباسی صاحب نکات زیادی وجود دارد کھ باالی مقالۀ "مذاکرات بین

افغانستان و پاکستان در کنفرانس قلب آسیا" مطابقت اساسی با واقعیت ھای چشم دید بنده ندارد. اوالٌ اینکھ ھیچ تذکری از چگونگی پیدایش
طالبان در میدان سیاست منطقوی و جھانی کھ کی حامیان اصلی این گروه بوده برده نشده و بعد ھم بھ علتی معلوم طالبان از میدان سیاست در

افغانستان بر داشتھ شدند. 
 

اشتبای بزرگ بھ سویھ بسیار باال در بن آلمان صورت گرفت کھ حکومت افغانستان بدست بی کفایترین انسانان تاریخ افغانستان در صدر کور
محمد کرزی در ھمجو یک مرحلھ اساس تاریخی آن گذاشتھ شد. ھر گاه در ھمین زمان حکومت بدست اشخاص مجرب واقعاٌ دانای ملی و بین

المللی داده می شد کھ بھ صورت فوری تشکیالت اداری قوی را با سرازیر شدن کمک ھای سرشار مالی در جھت انکشاف اقتصادی و
اجتماعی کشور بھ کار می انداخت مشکل پاکستان و طالبان حل شده بود. 

 
طالبان زمانی دو باره احیا شدند کھ مردم افغانستان متوجھ شدند کھ حکومت بھ نفع شان کار کرده نمی تواند و نا رضایتی در سراسر افغانستان
باال شد. و کور محمد کرزی ھم جامعھ بین المللی را فریب داده قصور را باالی پاکستان انداخت. بنده متقد بھ این ھستم کھ سازمان استخبارات

پاکستان عضوی از دولت پاکستان بوده و ھمھ آن یک فلم را چرخ می دھند.

اسم: عارف عباسی    محل سکونت: کلیفورنیا     تاریخ: 08.12.2015
در مورد کنفرانس «قلب آسیا»

ھمکار محترم آریانا افغانستان آنالین جناب جلیل غنی!
 

با عرض امتنان از تحلیل جامع و سودمند شما در مورد کنفرانس «قلب آسیا» کھ سوء تفاھمات را در مورد وجھ تسمیۀ این جلسات رفع نموده
و بر تاریخچھ، اھداف و محالت بر گزاری بھ صورت متناوب با تـوافـق نظر دائر کنندگان معلومات خوبـی اراده نموده است، زحمت شما را

ســزاوار تحسین می دانم.
در بعضی موارد تذکراتی دارم کھ بھ اجازۀ شما و خوانندگان این سایت ملی بھ عرض می رسانم:

اول - عقد موافقتنامۀ راولپندی بین افغانستان و ھند برتانوی در سال 1921میالدی کھ منجر بھ اعالم خود ارادیت کامل افغانستان گردید
سرحدات قبالً تعیین شده از طرف جانبین بھ رسمیت شناختھ شد کھ خط دیورند بھ حیث سرحد میان افغانستان و ھند برتانوی شامل بود. این کھ
در دولت نو بھ استقالل رسیدۀ افغانستان در عصر امانی، تالش ھایی برای اعادۀ خاک ھای غصب شده ای آن سوی خط تحمیلی و استعماری

دیورند صورت گرفتھ باشد اسناد مؤثق در چگونگی این مساعی در دست نیست. 
در جریان مذاکرات امضای معاھدۀ راولپندی

 

لینک مرتبط...

http://www.arianafghanistan.de/aref_a_dar_mored_conferance_qalb_asia.pdf

